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Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2020-09-07 och gäller från
vårterminen 2021 vid Karlstads universitet.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet samt antingen
områdesbehörighet A5 (Matematik 2a eller 2b eller 2c, Samhällskunskap 1b eller 1a1 + 1a2)
eller 
områdesbehörighet 5 (Matematik B, Samhällskunskap A).
Motsvarandebedömning kan göras. 

Lärandemål
Efter avslutad kurs skall studenten kunna
1. beskriva välfärdsstatens uppbyggnad, organisering, uppgifter och finansiering,
2. redogöra för teman som makt, demokrati, rättssäkerhet, effektivitet, offentlig förvaltning, frihet,
jämlikhet, jämställdhet, rättvisa och mänskliga rättigheter,
3. redogöra för den kommunala verksamhetens organisering, uppgifter och finansiering,



4. diskutera förändringar i den kommunala verksamheten i förhållande till stat, marknad och det civila
samhället,
5. redogöra för relationen mellan välfärdspolitiken och samhällsekonomin samt välfärdspolitikens villkor
för olika grupper av medborgare,
6. beskriva välfärdsstatens utvecklingstendenser samt skillnader mellan olika socialpolitiska system,
7. redogöra för hur materiella och sociala resurser är fördelade samt hur ojämlikhet skapas och
vidmakthålls såväl historiskt som i nutid och
8. redogöra för vilken betydelse kön, social klass, etnicitet, sexualitet, ålder, funktionsförmåga har på
samhällsstruktur och välfärd.

Innehåll
Kursen innehåller och behandlar hur samhälleliga strukturer skapar och vidmakthåller skilda och ojämlika
levnadsvillkor för människor. Kursen behandlar välfärdspolitik inom olika områden som till exempel
arbetsmarknad, socialförsäkring, socialtjänst och hälso- och sjukvård och hur välfärdspolitiken syftar till
att minska skillnader i välfärdsvillkor. I kursen behandlas även välfärdsstatens uppbyggnad, organisering,
uppgifter och finansiering med särskild fokus på kommunal organisation. 

Vidare belyses socialpolitikens betydelse ur ett samhällsekonomiskt perspektiv och vilka konsekvenser
välfärdens fördelning har för olika grupper av medborgare. Relationerna mellan individen, familjen,
marknaden och staten grundas i en historisk förändringsprocess, samt med utblick på hur relationerna
mellan dem ser ut i skilda socialpolitiska system. I kursen belyses vilka utvecklingstendenser som kan
skönjas som en följd av globala och demografiska processer. 

I kursen ges en introduktion till rättssystemet, dess funktion i samhället samt till mänskliga rättigheter
och konventioner. Kursen behandlar hur människans levnadsvillkor påverkas av kön, social klass,
etnicitet, sexualitet, ålder och funktionsförmåga. Genomgående knyts innehållet i kursen till
grundläggande sociologiska, ekonomiska och statsvetenskapliga begrepp och teorier.

Kursens undervisningsformer består av föreläsningar, grupparbeten och obligatoriska seminarier.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
Lärandemål 1-6 och 8 examineras genom salstentamina.
Lärandemål 6-8 examineras genom individuell skriftlig hemtentamen.
Lärandemål 7-8 examineras även genom aktivt deltagande på seminarier.

Om studenten har ett beslut från Karlstads universitet om särskilt pedagogiskt stöd på grund av
dokumenterad funktionsnedsättning har examinator rätt att ge studenten en anpassad examination eller
att låta studenten genomföra examinationen på ett alternativt sätt.

Betyg
Kursen bedöms enligt betygsskalan Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U).

Kvalitetsuppföljning
Under och efter kursen sker en uppföljning av måluppfyllelse och förutsättningar för lärande i kursen.
Dess främsta syfte är att bidra till förbättringar. Studenternas erfarenheter och synpunkter är ett av
underlagen för granskningen, och inhämtas i enlighet med gällande regelverk. Studenterna informeras om
resultaten och eventuella beslut om åtgärder.

Kursbevis
Kursbevis utfärdas på begäran.



Övrigt
Gällande regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet reglerar
studenters och anställdas skyldigheter och rättigheter.

Överlappning föreligger med kursen SMGAS1.
Kursen ingår som obligatorisk kurs i Socionomprogrammet.


